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یاد کرد

يادكردي از شهداي لشكر انصارالحسين(ع) همدان در عمليات مرصاد در گفتوگوي «جوان» با رزمنده اين لشكر

شهید مهدی عابدی تهرانی

تنگه چهارزبر را با تقديم  140شهيد روي لشكر نفاق بستيم
آرمان شریف
لش�كر انصارالحس�ين(ع) همدان نقش مهمي در عمليات مرصاد ايفا كرد و رزمندگان
لشكر ،اولين نيروهايي بودند كه مقابل نفوذ منافقين ايستادند و اجازه پيشروي به آنها
ندادند .ايستادگي و مقاومت نيروهاي همداني ،سد محكمي مقابل منافقين شد و راه را
بر آنها بس�ت .همين مقاومت سبب شد تا نيروهاي لش�كرهاي ديگر برسند و منطقه را
پاكسازي كنند .لش�كر انصارالحسين(ع) همدان به واس�طه همين ايستادگي شهداي
زيادي را هم در راه عمليات مرصاد داد .بنا بر آمار 140 ،رزمنده همداني در جريان عمليات
مرصاد به شهادت رسيدند .رزمنده جانباز مصطفي عبدالعليزاده ،از نيروهاي اين لشكر،
روايتهايي گرم و خودماني از مقاومت و شهادت رزمندگان دارد كه در ادامه ميخوانيد.

مشاور صياد در عمليات مرصاد
گمنام به شهادت رسيد

چيتس��ازيان بود كه با رفت��ن فرماندهاش
بيش از قبل احساس تنهايي ميكرد .نيروها
عمو ه��ادي صداي��ش ميزدن��د بيهيچ نام
و عنوان ديگ��ر .در كارها خيل��ي جدي بود.
عمو هادي يك دختر به نام زينب داش��ت و
عاش��قانه مهر دخترش در دلش موج ميزد.
حس خاص پدرانهاي به دخترش داشت كه
سبب ميشد هر زمان كه با همرزمانش حرف
ميزد از دخترش براي نيروها بگويد .با عشق
زيادي از فرزندش سخن ميگفت و مشخص
بود تمام وج��ودش مهر و محبت نس��بت به
دخترش است .عمو هادي با وجود اين عشق
وصفنشدني در وجودش نسبت به دخترش،
در عمليات مرصاد با تمام وجود حاضر شد و
در هفتم مرداد ماه در  26سالگي رداي سرخ
شهادت را به تن كرد و آسماني شد.
شهید هادی فضلی

مقاومت اوليه
با پذيرش قطعنامه  598رزمندگان در حال
عقبنش��يني از جبههها بودند كه مس��عود
رجوي تمام نيروهايش را حتي كساني كه در
كشورهاي غربي بودند و تا به حال اسلحه به
دس��ت نگرفته بودند به سمت پادگان اشرف
گس��يل كرد و مش��غول دادن آموزشهاي
نظامي شد.
ص��دام و حاميانش نيز امكان��ات و تجهيزات
خوبي در اختيارش ق��رار داده بودند .مث ً
ال از
بيسيمهاي قدرتمندي اس��تفاده ميكردند
كه ما در جبهههايمان نداشتيم .يا تويوتاهاي
نس��ل جديد كه دو باك بنزين داش��ت را به
منافقين داده و از لحاظ تسليحاتي نيز آماده و
تجهيز شده بودند.
آنها با اين خيال خام كه پس از ورود به كشور
مردم ب��ه آنه��ا ميپيوندند عملياتش��ان را
شروع كردند .قبل از ورودش��ان از مرزها نيز
ارتش بعث منطقه را بمباران كرد و پشتيباني
هوايي خوبي از منافقين انجام داد .آنها بدون
دردسر از سرپل ذهاب تا كرند غرب حركت
كردند و در بين راه جنايته��اي زيادي نيز
انجام دادند .در اسالمآباد پادگان اهلل اكبر را
ميگيرند و فرمانده پادگان را اعدام ميكنند.
در بيمارستان اسالم آباد نيز دست به جنايت
ميزنند و خيلي از مجروحان را به ش��هادت
ميرسانند.
منافقين در ساعات اوليه عمليات خوشحال
و سرمس��ت از پيروزي بودند .هر چه بيشتر
نفوذ ميكردند دس��ت به پاكس��ازي شهرها
ميزدند 20 .كيلومتر پس از اسالمآباد ،گردنه
حس��نآباد قرار دارد و بعد از گردنه ،دشتي
وسيع و بعد از دشت گردنه چارزبر است.
منافقي��ن وقت��ي وارد گردن��ه حس��نآباد
ميش��وند تعدادي از نيروهاي لش��كر  9بدر
و انصارالحسين(ع) مقابلش��ان ميايستند
و پس از اين درگيري به چارزبر ميرس��ند.
پادگان شهيد شهبازي در سمت چپ زبرها
قرار دارد و در اين منطقه ديگر نيروهاي لشكر
انصار حضور داشتند و س��ريع متوجه حمله
منافقين ميشوند .شهيد حاج ميرزا سلگي،
راوي كتاب «آب هرگز نميميرد» مس��ئول
ستاد بود و همه نيروها را به خط كرد و خاكريز
كوچكي در چهارزبرزد.
فرشتگان خداوند
پس از زدن خاكريز ،مقاومت اصلي توس��ط
بچههاي لش��كر انصارالحس��ين(ع) ش��روع
ميش��ود .رفته رفته خبر به عقبه ميرس��د.
شهيد صياد ش��يرازي س��ريع با هليكوپتر
شناس��اييها را انج��ام ميده��د و در جمع
رزمن��دگان ميگوي��د فرش��تگاني از طرف
خداوند مأمور ش��ده و جلوي منافقين را در
چهارزبر گرفتهان��د كه بعدا ً اش��اره ميكند
منظ��ورش از فرش��تهها بچهه��اي همدان
هس��تند .بعد از اين صحبتها ،شهيد صياد

تيم هوايياش را سرو سامان داده و شروع به
انهدم ادوات منافقين ميكند.
منافقي��ن سرمس��ت از پي��روزي در ج��اده
ستونكش��ي ميكردند و همين ستونكشي
باعث تار و مار شدنش��انميشود .بچههاي
 9بدر هم از پشت سر جلويشان را ميگيرند
و شيرازه منافقين پاش��يده ميشود .در اين
وضعيت نيروي لشكرهاي ديگر هم ميرسند
و شروع به پاكسازي منطقه ميكنند .بچهها
چند عمليات ميكنند و منافقين را به عقب
ميفرستند .لشكر انصار در جلوگيري اوليه از
نفوذ منافقين ،زدن خاكريز ،مقاومت جانانه
و عملياتهاي بعدي نق��ش مهمي ايفا كرد.
ش��هيد بهرام مبارك��ي يك��ي از فرماندهان
گردانهاي خوب لش��كر انصار نيز در جريان
همين عمليات به شهادترسيد.
رفاقت تا پاي جان
مرصاد اتفاق عجيبي بين يكسري آدمهايي
بود ك��ه دلش��ان ميخواس��ت از قافله عقب
نمانند .تقريباً يكي دو هفتهاي قبل از پذيرش
قطعنامه ك��ه نيروها در حال عقبنش��يني
از منطق��ه م��اووت بودن��د ت��وپ در گردان
غواصي ميخورد و باعث ش��هادت چند نفر
از رزمندگان ميش��ود .حميدرض��ا وثوقي،
مجتبي صاحبزماني ،بشيري و چند نفر ديگر
به ش��هادت ميرس��ند .آن زمان بين نيروها
رسم بود وقتي دوس��تان شهيدشان را دفن
ميكردند ،آنها در شب اول قبرشان باالي مزار
شهدا به باغ بهش��ت ميرفتند و تا نماز صبح
كنار رفقايشان ميماندند.
رفيقي به ن��ام مرتضي محموديان داش��تيم
كه همس��ن و س��ال خودمان بود و 20 ،19
سال س��ن داش��ت .رفيقش مجتبي صاحب
زماني را آن ش��ب دف��ن كرده بودن��د .او هم
باالي سر دوس��تش آمده بود و باالي مزار او
دراز كشيده و دستش را گردن خاك انداخته
و خوابيده بود.
من باال س��رش رفتم و كلي حرف زديم و آن
ش��ب خيلي گريه كرد .گفت دوس��ت دارم
همينجا دفن ش��وم و ديگر طاق��ت ندارم و
با رفت��ن مجتبي چيزي برايم نمانده اس��ت.
هنوز قطعنامه پذيرفته نش��ده ب��ود .ما بلند
شديم و آمديم و كمتر از دو هفته بعد عمليات
مرصاد شروع شد و مرتضي محموديان در اين
عمليات به شهادت رسيد و درست همانجايي
كه اش��اره كرده ب��ود باالي س��ر مجتبي كه
دراز كش��يده بود مرتض��ي را دف��ن كردند.
مرتضي فوقالعاده پس��ر آرام ،با معرفت و از
آن ش��خصيتهاي بامرام و دوستداش��تني
بود .شهيد حميدرضا يوسفي نيز يكي ديگر از
نيروهاي لشكر و از بچههاي تويسركان بود كه
سن خيلي كمي داش��ت و در همين عمليات
به شهادت رسيد.
عمو هادي
ش��هيد هادي فضلي چشم راست شهيد علي

پسر و پدري كه به فاصله  2سال از هم
به شهادت رسيدند

مرصاد اتف�اق عجيبي بين يكس�ري
آدمهايي بود كه دلش�ان ميخواست
از قافله عقب نمانن�د .تقريب ًا يكي دو
هفت�هاي قب�ل از پذي�رش قطعنامه
ك�ه نيروها در ح�ال عقبنش�يني از
منطقه م�اووت بودند ت�وپ در گردان
غواص�ي ميخ�ورد و باعث ش�هادت
چن�د نف�ر از رزمن�دگان ميش�ود

فرمانده سرباز
ش��هيد عليرضا مطل��وب از س��ال  1366در
اطالعات عمليات لش��كر حضور داش��ت و از
نيروه��اي خوب ش��هيد چيتس��ازيان بود.
مسئوليت تيم مسئول تيم گشت و شناسايي
اطالعات -عملي��ات را برعهده داش��ت و به
ميرزا معروف بود .در اطالعات عمليات رسم
بر اين است كه نيروهاي كاركشته و باتجربه
را مسئول كنند و هر كسي نميتوانست اين
مسئوليت را برعهده بگيرد.
جالب اينجاست كه ما پس از شهادت عليرضا
فهميديم او سرباز بوده و با اين وجود ،چنين
مس��ئوليت مهم و بزرگي را به او واگذار كرده
بودند .همرزمان شهيد خاطرهاي از او دارند و
ميگويند كه عليرضا پس از پذيرش قطعنامه
گريه ميكرده و ميگفته ديگر راه ش��هادت
بسته شده است .حالت مغمومي داشته و پيش
دوستانش از اين موضوع گاليه ميكرده .ميرزا
قد و قامت بلندي داشت و بسيار شجاع بود.
در لحظات اوليه عمليات مرصاد شهيد مطلوب
باالي گردنه حس��ن آباد ميرسد و ميگويد
اينجا ميايستم تا ببينم چه خبر است .تا اين
را ميگويد و باالتر ميرود منافقين روي سر
نيروها آت��ش ميريزند و رزمن��دگان مجبور
ميشوند كمي عقبنش��يني كنند ،اما وقتي
دوباره به منطقه برميگردند اثري از عليرضا
پيدا نميكنند.
وقتي عمليات تمام ميش��ود و بچهها دنبال
شهدا ميگشتند پيكر شهيد مطلوب را باالي
گردنه حس��ن آباد پيدا ميكنند و ميبينند
منافقين دو خشاب كالش در بدن ميرزا خالي
كردهاند .مثل اينكه شهيد آنجا مقاومت زيادي
ي دو خشاب كالش
كرده و منافقين هم در تالف 
در بدنش خالي كرده بودند.
رفاقتهاي  2برادر
رمضان و ناصر سرابي دو برادري بودند كه در
عمليات مرصاد به شهادت ميرسند .رمضان
متولد  1346و ناصر  1347ب��ود .ناصر جثه
بزرگتري از برادرش داشت .برادر بزرگشان
نيز قب ً
ال جانباز ش��ده و با وجود جانبازياش
دوباره در عمليات مرصاد شركت ميكند.
اين دو برادر در جبهه هميش��ه ب��ا هم بودند
و رفاق��ت خاصي با هم داش��تند و بس��يار به
هم وابس��ته بودن��د .بارها كن��ار يكديگر در

احمد تبریزی
سرگذشت پدر و پس�ر خانواده عابدي
تهران�ي در دف�اع مق�دس،از زالل�ي
و صف�اي خان�وادهاي ح�رف ميزند كه
بدون ادع�ا و بيهيچ ح�رف و انتظاري
راهي جبهه ش�دند تا دست دشمنان از
خاك كش�ورمان كوتاه بمان�د .ماجراي
شهيدان اين خانواده بس�يار خواندني
اس�ت .نخس�ت پس�ر خانواده در سال
 1365آس�ماني ميش�ود و پدر خيلي
دوري تنها پس�رش را تاب نم�يآورد و
دو س�ال بعد در عمليات مرصاد شهيد
ميشود و به فرزند شهيدش ميپيوندد.

عملياتهاي مختلف شركت كرده و در جزيره
مجنون هر دو مجروح شده بودند .در عملياتي
به بزرگي و مش��كلي كربالي 5ب��ا همديگر
جنگيدند و در عمليات مرصاد نيز با هم حضور
داشتند .باالي زبر دوم كه مشرف به منطقه
حسنآباد است ،رمضان پشت تيربار ميايستد
و با تيربار جلوي منافقين را ميگيرد .كمك
تيربارچي ني��ز اميررضا ن��وروزي بود .وقتي
منافقين ميبينند اينجا مقاومت زيادي انجام
ميشود ،منطقه را دور ميزنند و از پشت سر با
خمپاره يا آرپيجي رمضان را مورد هدف قرار
ميدهند و به شهادت ميرسانند.
اميررضا نوروزي نيز مجروح ميشود و نيروها
او را عقب ميآورن��د ولي او به دليل ش��دت
جراحاتش به شهادت ميرس��د .رزمندگان
پيكر رمضان س��رابي را كمي عقب ميآورند
ولي در منطقه ميماند .خبر شهادت رمضان
هنوز به ناصر نرسيده بود .او در جاي ديگري
در حال بردن مهم��ات بود كه به او ميگويند
رمضان شهيد ش��ده اس��ت .ناصر بيدرنگ
به دنبال ب��رادرش ميرود ولي خب��ري از او
پي��دا نميكند و ديگر از خ��ودش هم خبري
نميشود.
عمليات مرصاد تمام ميشود و نيروها مشغول
تفحص در منطقهاي كه رمضان به ش��هادت
رس��يده بود ميش��وند .حال ديگر ن��ه پيكر
رمضان پيدا ميشود و نه خبري از ناصر بود.
در اين روزها به خانوادهسرابي بسيار سخت
ميگذرد و دنب��ال خبري از ناصر هس��تند.
گويا تيمي هم درس��ت ميكنند كه تا تبريز
هم ميرود و تمام بيمارس��تانها را ميگردد
ولي خبري يافت نميش��ود .ي��ك ماه بعد از
عمليات مرصاد ،پدر شهيدان سرابي با روحيه
خيلي باالي��ي به منطقه م��يرود و همراه دو
رزمندهاي كه در عملي��ات مرصاد در منطقه
بودهاند دنبال پيكر پسرانش ميگردد .وقتي
به منطقه ميرسند يك پا پيدا ميكنند كه به
رمضان تعلق داشت ،ولي باز هم خبري از ناصر
نميشود .باالخره پس از هشت سال در تبادلي
كه بين ايران و عراق ص��ورت ميگيرد پيكر
ناصر هم پيدا ميشود .خانواده از روي جوراب
و پالك پيكر ناصر را شناسايي ميكنند .گويا
منافقين او را به عنوان اسير به عقب ميبرند و
به شهادت ميرسانند.

دوستانش ديده بودند در عمليات قدس 5تير
به صورتش ميخورد و داخل كانال ميافتد.
منتها به خاطر حمالت شديد دشمن ،بعثيها
آن منطقه را ميگيرند و ديگر كسي خبري از
سرنوشت مهدي نداشت .خانواده تا مدتها
فكر ميكردند جانباز يا اسير شده است ،ولي
نام پسرشان هيچجا ثبت نشده بود .در نهايت
خانواده متوجه ش��هادت مهدي ميش��وند
ولي پيكري ب��ه ايران نميآيد .پ��در خانواده
دلسوخته فرزند بود و پس از شهادت پسرش،
ميخواست راه او را با صالبت بيشتر ادامه دهد.
طبق قانون ارتش هر نظامي كه يك فرزندش
زمان جنگ به شهادت برسد ميتواند تقاضاي
بازنشستگي كند .پدر نيز تقاضاي بازنشستگي
ميكند .به محض اينكه حكم بازنشس��تگي
پدر آمد،معطل نكرد و همان هفتههاي اولي
كه اين حكم آمد نيروي اطالعات -عمليات
لشكر انصار الحسين همدان ش��د .به عنوان
بسيجي شروع به خدمت كرد و دوباره راهي
جبهه شد .هيچ كس از سمت قبلي او باخبر
نبود و اطالعي از سرگذش��ت اين پدر شهيد
نداشت .شهيد غالمرضا عابدي تهراني پيش از
بازنشستگي دورهاي فرمانده گردان تانك بود
و مدتي هم در هوانيروز خدمت كرده بود .پس
از آن هم مشاور شهيد صيادشيرازي شده بود
ولي كالمي درباره گذشته و كارهايش با كسي
صحبت نكرده بود .رزمندگان از پيش��ينه و
س��ابقه مجاهدتهاي ايش��ان بيخبر بودند
و پس از شهادتش متوجه ش��دند چه انسان
بزرگ��ي كنارش��ان خدمت ميكرده اس��ت.
ش��هيد غالمرضا عابدی تهراني ج��زو اولين
ش��هداي عمليات مرصاد در تاري��خ  5مرداد
 1367اس��ت .لحظهاي كه منافقين در حال
پيشروي از ارتفاعات بودند به نیروها میگوید
االن وقت ایستادگی است و خودش به عنوان
اولين نفر از خاكريز و پايين ميآيد و در طول
مسير به شهادت ميرس��د .بعدا ً پيكر شهيد
را كنار ايستگاه برقي در ارتفاع چهارزبر پيدا
ميكنند كه منافقين ايش��ان را به ش��هادت
رس��انده بودند .تازه پس از ش��هادت ايشان
و زماني كه شهيد صيادش��يرازي در مراسم
تشييع و ختمشان حاضر شد و سخنراني كرد
همه متوجه سمت و سابقه ايشان شدند .پدر
ديگر پيكر پسرش را نديد و دلتنگ ديداري
دوباره به سوي معبود ش��تافت .در نهايت در
خرداد سال  1391پيكر مهدي شناسايي شد
و نزد خانواده بازگش��ت .پس از تفحص پيكر
ش��هيد ،مهدي را در امامزده سيدخاتون در
منطقه باغ فيض تهران دفن كردند.

شهيد غالمرضا عابدي تهراني شش پسر و يك
دختر داشت و به عشق صاحب الزمان(عج) نام
يكي از پسرانش را مهدي گذاشت .غالمرضا
در ارت��ش خدمت ميكرد و با ش��روع جنگ
تحميل��ي خيلي زود ع��ازم جبهه ش��د و در
بخشهاي مختلفي ش��روع به فعاليت كرد.
در روزهايي كه پدر خانواده در جبهه مشغول
خدمت و جهاد بود ،پس��ر  15س��الهاش نيز
تصميم گرفت راه��ي جبهه ش��ود .مهدي
در س��ال  1365عزمش را جزم ك��رد تا براي
نخستين بار پا به جبهه بگذارد .سنش كم بود
و به همين دليل با اعزامش مخالفت ميكردند.
وقتي مادر خان��واده به مه��دي گفت« :آخر
تو ميخواهي بروي چ��ه كار كني؟» مهدي
جواب مادر را اينگونه داد« :حداقل ميتوانم
براي رزمندهه��ا هندوانه قاچ كن��م ،بخورند
كه بتوانند بروند بجنگند» .باالخره مهدي با
سپاه انصارالحسين(ع) همدان به جبهه رفت
و تخريبچي شد .مهدي خيلي زود در جبهه
شهد شيرين شهادت را نوشيد و آسماني شد.
ش��هيد مهدي عابدي تهراني در  20شهريور
 1365در جزيره مجنون به ش��هادت رسيد.

شهيد غالمرضا عابدي تهراني شش
پسر و يك دختر داشت .او در ارتش
خدمت ميك�رد و با ش�روع جنگ
تحميلي خيلي زود عازم جبهه شد
و در بخشهاي مختلفي ش�روع به
فعاليت ك�رد .در روزهاي�ي كه پدر
خانواده در جبهه مشغول خدمت و
جهاد بود ،پسر 15س�الهاش مهدي
نيز تصميم گرفت راهي جبهه شود
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